
 
 

Lisboa, 7 de Novembro de 2020 
 
Caros(as) Colegas 
 
Os momentos que vivemos actualmente são inéditos no nosso espaço de vida, 
tendo condicionado fortemente todos os nossos aspectos sociais e económicos, 
criando oportunidades na aplicação das tecnologias, sobretudo ao nível das 
comunicações, mas também reduzindo a humanização de certos momentos.  
 
Exemplo desta adaptação aos novos tempos que vivemos, foi termos de 
substituir o tradicional Congresso anual da ASAVAL e os momentos lúdicos 
associados a este, por este webinar, eficiente e pragmático, mas mais 
desumanizado.  
 
Uma instituição com os objectivos da ASAVAL deve estar focada no presente e no 
futuro, mas nunca esquecendo o caminho que foi trilhado e que nos conduziu ao 
que somos hoje e ao que pretendemos ser no futuro. 
 
Estas instituições, como muitas outras, são feitas das pessoas que se agregam em 
torno delas, pelo que a comemoração de um aniversário importante como é o 
caso da primeira década de existência, é um bom momento para relembrarmos 
quem iniciou o trajecto e quem o manteve no rumo escolhido, com empenho e 
motivação, até outros o assumirem e continuarem na defesa de um bem comum.  
 
Por essa razão e mesmo que não presencialmente, entendemos que era 
importante marcar o Congresso/Webinar dos 10 anos da ASAVAL, não 
esquecendo os seus fundadores.  
 
Mas o caminho do dia a dia desta instituição está centrado naquilo que interessa 
aos nossos Associados e, por essa razão, entendemos ser muito importante fazer 
um alinhamento deste evento onde fossem discutidos os assuntos que 
continuam a preocupar o nosso sector de actividade, sendo os Honorários 
praticados um tema recorrente, mas incontornável.  
 
A presença da nova Directora responsável pela área dos peritos avaliadores na 
CMVM –  Drª Carla Rodrigues da Mãe - e a comunicação que realizou foi um 
marco importante, uma vez que a sua nomeação é muito recente e pôde ouvir e 
discutir o que são as pretensões dos peritos avaliadores e as suas preocupações. 
O nível de interpelação da assistência a esta nossa convidada, no período de 
debate, demonstra a importância destes eventos serem realizados com a 
presença de reguladores e clientes.  



 
 
 
A intervenção do Prof. Nick French foi de grande qualidade e de grande 
importância nos tempos de incerteza que vivemos actualmente e as intervenções 
do Eng.º José Caetano de Oliveira e do Prof. Amaro Laia ajudaram-nos a manter 
o período de debate vivo, interessante e participado.  
 
A assistência ao evento ficou marcada pela presença de inúmeros peritos 
avaliadores individuais. Foi também a pensar nestes que aumentámos a sua 
representatividade na Associação, na última revisão estatutária, quer através da 
flexibilização das condições de admissão, quer através da possibilidade de 
passarem a integrar os Órgãos Sociais, nomeadamente, o Conselho Fiscal.  
 
Aos nossos Convidados e a todos os que assistiram a este evento gostaria de 
demonstrar o nosso agradecimento pela vossa participação. Continuaremos 
empenhadamente a trilhar o rumo que entendemos importante para a defesa 
dos interesses das sociedades de avaliação e dos peritos avaliadores, dignificando 
a profissão e criando condições para que o seu exercício tenha sustentabilidade.  
 
Esperamos que tenhamos ido ao encontro das expectativas de todos os que 
assistiram e que para o próximo ano possamos retomar a normalidade dos nossos 
congressos, com os momentos de convívio habituais.  
 
Muito obrigado e estamos certos de contar convosco no próximo evento ASAVAL. 
 
Um abraço a todos 
 
Paulo Barros Trindade 
Presidente da Direcção da ASAVAL 


